
 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. august 2019 kl. 15.00 

 
  
1. Godkendelse af referat fra mødet den juni 2019 
    Godkendt  

     
2. Status på økonomi og medlemstegning 
 Der er p.t registreret 346 medlemmer. Heraf er 79 nye medlemmer. 
 Foreningens konto udviser d.d. en saldo på 382.000 kr. 
  
3. Ajourført besøgsstatistik 2019 
 Besøgsstatistikken blev taget til efterretning. Alt taget i betragtning, ser det positivt ud. 

Vi har desværre manglet nogle selskaber. 
 
4. Skal vi sende mails ud til de vognmænd vi udsendte til i oktober 2018.   
     Udkast til mail og turforslag vedlagt.  
     Ole P. Udsender til de busselskaber, der har taget positivt mod vores tidligere        

henvendelser. Carsten udsender til alle øvrige på maillisten fra sidste år.  
  
5. Evt. indkøb af bærbar mikrofon og højtaler (forslag fra Ansager Turist) pris pr sæt ca.  

400 kr. + fragt pris fra Dan-Guitar. 
 Der indkøbes 2 sæt fra Dan-Guitar. 
 
6. Ole P.  har haft et møde med lederen på Birkelund, der ønskede at udskifte billeder på 

Birkelund til lokale billeder (lokalarkivets arbejde). Hun ville måske gerne låne et par af 
de film, vi har kørende på storskærm, til at vise på deres egen storskærm – hvad siger 
bestyrelsen til det?  

    I den forbindelse spurgte jeg om det ikke var muligt om beboerne kunne besøge 
museet, og evt. have kaffe/Vand eller øl med, som de kunne nyde på røgepladsen, det 
ville hun foreligge på Birkelund. 

 Birkelund kan låne forskellige videoer til fremvisning i forbindelse med en beboraften 
eller to på plejehjemmet, men ikke et permanent udlån. Beboerne med ledsagere er 
velkomne på museet og kan, hvis det ønskes, indtage kaffe/vand/øl mv. på 
Røgepladsen efter nærmere aftale. 

  
7. Planlægning og bemanding af det sidste støttearrangement i år lørdag den 24. august. 
 Carsten udarbejder og udsender bemandingsplan. Vi skal huske at få bemandet et 

”oprydningshold”, og så vidt muligt lukker vi festen ned kl. 17.00, men vi ”smider” ikke 
gæsterne ud. Preben, Peter og Carsten sørger for delvis klargøring af pladsen fredag 
formiddag, når kaffeklubben har afsluttet furageringen. En række mindre reparationer 
mv. udsættes til vinterhalvåret. 

  
8. Olaf har sendt følgende til åben drøftelse:  

Allerede nu mener jeg, at vi skal begynde at sætte fokus på næste sæson. 



    Det ville være super, hvis alle bestyrelsesmedlemmer bød ind med tanker og 
    ideer til, hvordan vi kan forny os. Jeg tænker her specielt på Steen Zoffmann  
    hjørnet, som skal have en ny udstilling, og gerne noget der involverer vore 
    gæster.  
    En museums brainstorm ville være spændende. 
    Jul i museet? Var det en idé at lave nogle julemuseumsdage, hvor man indbød  
    folk til en lille "julemesse"? Hvordan - og omfanget kan vi diskutere. 
 De overordnede tanker/ideer blev modtaget positivt, dog ikke ”julemessen” 
 Et af forslagene var en eller flere modeller, der kunne anskueliggøre havnens udvikling. 

Måske på digital form. Vi går i tænkeboksen og tager hele ideudviklingen op på et 
senere tidspunkt. 

 
9. Evt. 
 Tage har foreslået, at vi laver en studietur til Fiskeriets Hus i Bagenkop. De har samme 

simulator som os, så måske kunne vi få lidt input til vores simulator. 
 Der var ikke tilslutning til forslaget. 
 Jørgen foreslog, at vi tog en tur til Uldum Mølle for at høre, hvordan de ”sælger” Møllen 

og samtidig hører lidt om deres digitale tiltag i formidlingen.  
 
 Peter tager brød med til næste møde, der er torsdag den 5. September. 
 
 
 
 
 


